Het Ambachtshuis Brabant
Voordeur naar
ambachtelijk vakmanschap

u Vakmanschap benutten
Ambachten maken wezenlijk deel uit van de
Nederlandse economie. Ze worden beoefend door
bijna 1 miljoen Nederlanders, die in 2013 samen een
omzet van 165 miljard euro realiseerden.
De kennis van al die ambachten behouden,
doorgeven en zo goed mogelijk benutten: dat is
waar Het Ambachtshuis Brabant voor staat. Sinds
onze start in december 2013 klopten al meer dan
200 mensen bij ons aan. Of het nu ging om het
leren van een ambacht, een meester-gezelplaats of
het vinden van een baan.

u Beleid in de praktijk
De overheid wil zoveel mogelijk mensen aan werk
helpen. De Participatiewet, een leven lang leren:
iedereen doet mee. Het Ambachtshuis Brabant
geeft als zelfstandige organisatie invulling aan
dat beleid. We geven een nieuwe draai aan het
traditionele leren en bieden zo als ‘regionale
voordeur’ toegang tot meer dan 100 ambachten
van deze tijd.
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Schakel voor de praktijk
Een ambacht leer je het beste in de praktijk. En van wie
kun je dat beter leren dan van specialisten die zelf nog
dagelijks met hun vak bezig zijn? Zie daar het model van
de meester en de gezel, met Het Ambachtshuis Brabant als
verbindende schakel.
De Nederlandse arbeidsmarkt heeft veel behoefte aan ambachtslieden.
Tot 2025 moet de sector op zoek naar bijna een half miljoen vakmensen,
zo blijkt uit recente cijfers van het Centrum voor Ambachtseconomie.
Een fikse doelstelling, waar Het Ambachtshuis Brabant als onafhankelijke
organisatie op geheel eigen wijze aan bijdraagt.
Binnen Het Ambachtshuis Brabant staat het meester-gezelmodel centraal.
We zijn ervan overtuigd dat vooral in de praktijk de liefde voor een ambacht
nóg verder opbloeit. Leren op de werkvloer, met een kleine afstand tot de
arbeidsmarkt: juist zo helpen we (jonge) mensen doelgericht op weg naar
hun plek in de ambachtseconomie.
Het Ambachtshuis Brabant ondersteunt mensen bij hun ontwikkeling tot
moderne vakman of vakvrouw. Dat doen we als netwerk van professionele
meesters, als een platform dat ambachten vertaalt naar de moderne tijd.
We delen kennis, brengen meesters en hun toekomstige vakgenoten met
elkaar in contact en hanteren daarvoor drie kerntaken:
• Promotie en ondersteuning van vakwerk en ondernemerschap
		van ambachtslieden
• Voorlichting en kleinschalige vakscholing volgens het
		meester-gezelprincipe
• Begeleiding van jongeren en volwassenen bij hun loopbaan
		 in de ambachtseconomie
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u Het Ambachtshuis Brabant voor de meester:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promotie van ambachtelijk vakmanschap
Professionalisering van ondernemerschap
Individuele begeleiding
Bemiddeling naar werk
Organisatie van themabijeenkomsten
Begeleiding van startende ondernemers
Werven van klanten
Vergroten van het netwerk
Verbinden aan innovaties

u Het Ambachtshuis Brabant voor de gezel:
•
•
•
•
•
•
•
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Voorlichting over mogelijke ambachten
Organisatie van kleinschalige vakscholing
Loopbaanbegeleiding
Beroepsoriëntatie
Bemiddeling naar vakscholing en werk
Bedrijfsbezoeken
Breed aanbod aan cursussen en workshops

Voor meester en gezel
Kun je niet wachten om een ambacht te leren? Of
sta je juist te popelen om jouw kennis te delen en
jouw vakmanschap te laten zien? Klop aan bij Het
Ambachtshuis Brabant. We brengen meester en gezel
met elkaar in contact en helpen beiden verder op weg.
Moderne ambachtslieden zijn mensen van de praktijk. Specialisten
in hun vak, en veelal zelfstandig ondernemer. Een ambacht leren of
beoefenen is kansen zien én benutten. Maar ook willen en kunnen
groeien in een omgeving die je stimuleert het beste uit jezelf te halen.
Het Ambachtshuis Brabant helpt je daar graag bij.
We ondersteunen meester en gezel met een veelzijdig aanbod. Denk
aan voorlichting, beroepsoriëntatie en cursussen en workshops. Maar
ook aan ondersteuning bij het opzetten van een eigen onderneming
en het bemiddelen tussen ambachtslieden en hun klanten. De wereld
van de ambachten is breed. En die brede focus vind je terug bij Het
Ambachtshuis Brabant.
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u Diploma’s en certificaten
Voor veel beroepen kun je opgaan voor een branchegericht
vakdiploma of certificaat. Ook een persoonlijke certificering via
een EVC-traject is mogelijk. Als er geen officieel kwalificatietraject
voor een ambacht in Nederland bestaat, ontvang je een bewijs van
deelname. Elke deelnemer krijgt een digitaal portfolio, waarin de
ontwikkeling van leerling-gezel-meester inzichtelijk is gemaakt.
Handig voor een vervolgtraject en een toekomstig werkgever.

u Persoonlijk contact
In de ambachtseconomie werkt zo’n 70% als zelfstandig
ondernemer. Ook is er mooi werk in loondienst. Het Ambachtshuis
Brabant biedt per beroep en per regio inzicht in jouw kans op
werk. Die verschilt per regio, maar hangt ook af van je beginnende
kwaliteiten als vakman of vakvrouw, de match met je leermeester
of je ondernemersvaardigheden. Door ons grote netwerk en onze
persoonlijke werkwijze creëren we kansen en maken we warme
matches. Maatwerk dus!
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Hoofd, hart en handen
Wie een ambacht beoefent, gebruikt niet alleen
de handen. Hoofd en hart spelen een minstens zo
belangrijke rol. Breng die drie aspecten samen en er
ontstaat iets moois. Als resultaat van puur vakmanschap,
als gevolg van liefde voor een vak.
Volg je hart en kies voor een ambacht dat bij jou past. Ga voor een
vak dat jou volop plezier en voldoening biedt en je in staat stelt om
te groeien. In zakelijk opzicht, maar ook op persoonlijk vlak. Het
beoefenen van een ambacht kan je zomaar een heel nieuwe start
opleveren.
Het Ambachtshuis Brabant kent geen drempels. Iedereen kan zich
inschrijven. Ongeacht leeftijd, achtergrond of mogelijke beperking.
Ook een vooropleiding is geen vereiste.
Hoe zou je het vinden om je te bekwamen in fiets- of schoentechniek?
Om hout, leer of textiel te bewerken of misschien wel hoeden of gitaren
te maken? Het Ambachtshuis Brabant biedt je er de cursussen voor.
Zoals je die bij ons ook kunt volgen voor bijvoorbeeld het maken van
glas-in-lood of het bewerken van chocolade. De keuze is aan jou!
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u Goed op je plek
Het beoefenen van een ambacht vraagt om een geschikte
werkomgeving. Om een plek met alle faciliteiten voor jouw vak. Het
Ambachtshuis Brabant beschikt dan ook over meerdere werklocaties
waar de kwaliteiten van vakmensen volop tot hun recht komen.
Denk bijvoorbeeld aan kledingateliers. Maar ook aan werkplaatsen
voor fietsenmakers of het bewerken van metaal, hout en glas-inlood.

u Leven, leren en werken
Het Ambachtshuis Brabant is een initiatief van Oranjestarters.
Opgericht door Liesbeth Neef en Karin Vos en bedoeld als
lanceerplatform voor nieuwe initiatieven op het vlak van leven, leren
en werken.
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Groot netwerk, brede blik
Het Ambachtshuis Brabant heeft een breed netwerk.
We kennen de ambachtslieden en vakmensen en
werken nauw samen met overheid, maatschappelijke
organisaties en onderwijsinstellingen. En dat alles om de
wereld van de ambachten te profileren, presenteren én
stimuleren.
Bij een blik op onze economie ligt de focus al snel op de dienstensector
en hightech-branche. En dat terwijl zoveel mensen juist graag met hun
handen werken en het liefste een ambacht beoefenen. Samen vormen
ze een enorm potentieel voor de arbeidsmarkt – en daarmee een
stevige impuls voor onze economie.
Het Ambachtshuis Brabant zet de ambachtelijke beroepen op de kaart.
We kennen de ambachtslieden die hun kennis graag delen en kunnen
bovendien bogen op een breed netwerk. Zo zijn we partner van het
UWV, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en
kenniscentra, met wie we de talenten van mensen zo goed mogelijk
benutten. Ook zijn we een erkend leerbedrijf.
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Meld je aan!
Wil je aan de slag met een ambacht? Als startend ondernemer,
coach of deelnemer aan een van onze activiteiten?
Neem contact met ons op en meld je aan!

www.ambachtshuis-brabant.nl
u Contact
liesbeth.neef@onsambachtshuis.nl
06 - 53 14 47 46
karin.vos@onsambachtshuis.nl
06 - 53 51 18 56
Blijf op de hoogte van onze laatste activiteiten en schrijf je
via onze site in voor onze nieuwsbrief. Je vindt ons ook
op Facebook en op Twitter (@ambachtshuis).
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